Vedlegg A: Årsmelding Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) 2012
ORGANISASJON:
NiB er fylkeslag av Norges Naturvernforbund (NNV). Årsmøtet 2012 ble avholdt mandag
12. mars på Villars kafé i Vestfossen. Det var 14 personer til stede, herav 12 med stemmerett.
Signe Lindbråten møtte fra organisasjonsavdelingen i NNV, og fylkessekretær Per Ø.
Klunderud fra NiB. Valgene ble presentert av leder i valgkomiteen Per Furuseth, og ga
følgende enstemmige resultat;
Fylkesstyret
Funksjon
Periode
Fra
Harald Baardseth
Leder - gjenvalg ett år, på valg i 2013
Modum
Per Furuseth
styremedlem, ny 2 år, på valg 2014
Hol
Kjell A. Dokka
styremedlem, ny ett år, på valg 2013
Kongsberg
Ikke innstilt/funnet
styremedlem
to år, på valg 2014
Ikke innstilt/funnet
styremedlem
ett år, på valg 2013
(NB. Per F. var foreslått av styret/fs.)
NB! Årsmøtet ga styret fullmakt til å fungere med kun 3 styremedlemmer for denne
valgperioden, sjøl om dette ikke er i samsvar med vedtektene. Styret fikk også fullmakt til å
innkalle ressurspersoner/styremedlemmer i lokallag, til styremøtene.
Varamedlemmer
Tov Sandnæs
Herbjørn Skogen
Dag Kjærnet

1. vara
2. vara, gjenvalg
3. vara, gjenvalg

2 år, på valg 2014 Nore og Uvdal
ett år, på valg 2013
Kongsberg
ett år, på valg i 2013
Sigdal

Revisorer
Marit Frøsaker
Stein Andersen

gjenvalg
gjenvalg

ett år, på valg 2013
ett år, på valg 2013

Representant i Landsstyret m/vara for perioden 2011 – 2013
Roar Carlsen
Ikke på valg
Ulla Nordgarden
Vara – ikke på valg
Valgkomité (innstilt av styret)
Vidar Johansen, på valg 2013
Øystein Engen, på valg 2014
Ulla Nordgarden, ny – velges for 3 år/på valg 2015. Erstatter Per Furuseth.
Styret i NiB har avholdt 5 styremøter i valgperioden. Roar Carlsen har deltatt under møtene.
Øvrig kontakt har skjedd via post, e-post og telefon.
Landsstyrerepresentant: Roar Carlsen har møtt som medlem i landsstyret fra NiB under 3
landsstyremøter.
Bemanning og kontor, NiB
Fylkessekretær (fs.) Per Øystein Klunderud tok ut lønn for 800 timer i 2012 (ca 42 % stilling).
Tall for de foregående 5 åra var hhv. 770, 750, 800, 500 og 538. NiB leier kontorplass på
bostedet til fylkessekretær på Darbu. Fs. har vært ansatt i NiB siden august 1986.
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Fylkessekretærs arbeidsoppgaver er å være sekretær for styret og å ha kontakt med lokallaga
og NNV sentralt. Han fungerer som kontorleder/daglig leder og er prosjektansvarlig for
slåttekurset på Ryghsetra, arbeidet med rovfugl i regi av NiB og fylkeslagets internasjonale
arbeid og studieturer.
Lokallag & kontaktpersoner
Det ble avholdt årsmøter i 4 av lokallaga i 2012. For lokallagas årsmeldinger og aktivitet vises
det til NiBs hjemmeside. Her vil årsmøteinnkallinger og årsmeldinger legges ut.
Na. i Kongsberg: Årsmøtet ble avholdt og laget har fungert med Herbjørn Skogen som
kontaktperson.
Na. i Drammen: Årsmøtet ble avholdt og Rune Kjeldsen fortsatte som leder.
Na. i Hurum og Røyken: Årsmøte ble avholdt og Torger Hjalmar Ugstad har vært leder.
Na. i Lier: Årsmøte ble avholdt og Erik Jacobsen har fungert som leder.
Na. i Modum og Sigdal: Årsmøte ble ikke avholdt i 2011. Harald Baardseth har fungert som
leder.
Kontaktpersoner: Nore og Uvdal – Tov Sandnæs, Hole - Marianne Karlsen, Ringerike – Kari
Bjørntvedt, Hol – Per Furuseth og Hemsedal – Martin Lindal. Kontakt i Eikerkommunene har
vært skjøtta av fylkessekretær og Anne Foss.
Medlemstall
Medlemstall for fylkeslaget per 31.12.2012 (oppgitt fra NNV) er 980. Ved forrige årsskifte var
tallet 976.
Informasjon/hjemmeside for NiB
I 2003 fikk NiB sin egen hjemmeside, lagt under NNV’s domene. Adressen er:
www.naturvernforbundet.no/buskerud/. Siden september 2009 har Roar Carlsen hatt ansvaret
for et langsiktig arbeid med hjemmesiden, og den har vært regelmessig oppdatert i 2012.
Fylkeslaget har etterlyst mer lokalt stoff fra organisasjonen!

PROSJEKTER OG FAGLIG/POLITISK ARBEID
Rovvilt
- NiB deltok i en felles klage med NNV og fylkeslaget i Telemark der kvoten for gaupejakt
vinteren 2013 ble innklagd til Rovviltnemda i region 2 ved sekretariatet. Klagen ble ikke tatt
til følge av MD.
Barskog
- NiB sendte brev (05.12.12) til Fylkesmannen i Buskerud (FmBu) i forbindelse med mulig
salg av statskogen i Dalføret i Gol kommune. NiB mente at salget ikke burde gjennomføres
etter intensjonene, men at området heller burde sees i sammenheng med tilgrensende
naturreservat og bli en del av det frivillige barskogvernet. NiB fikk tilbakemelding om at
denne vurderinga ikke var aktuell.
- NiB har sendt brev (28.11.12) til FmBu med innspill til verneprosess for Mastedalen i
Modum kommune.
- Brev fra NiB (07.11.12) ble sendt Sigdal kommune vedr. ”Klage på egengodkjenning av
reguleringsplan for Søland - Langsetermark”. Klagen ble ikke tatt til følge, men saken er
oversendt FmBu.
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Vassdrag og vassdragsvern
Øystein Engen har vært NiBs ansvarlige innenfor dette arbeidsfeltet. Han har meddelt at han
går ut av Vassdragsvernrådet med virkning fra 1. januar 2013, etter å ha gjort en stor innsats
gjennom mange år.
- NIB skrev brev til Hol kommune høsten 2011 og fulgte dermed opp saken med ulovlig
inngrep langs Lågen. Saken ble tatt opp med kommunen i 2010. FmBu har engasjert seg i
saken etter innspill fra NiB. NIB har fulgt opp saken også i 2012..
- NiB leverte en omfattende høringsuttalelse (18.06.12) til NVE vedr. konsesjonssøknad fra
Godfarfoss Kraft AS om utbygging av Godfarfoss. Det ble også laget en kronikk om
utbygging av Godfarfoss, - undertegnet av styreleder i NiB og NNV, som kom på trykk i
Laagendalsposten, Hallingdølen og DT.
- Dokumentasjon ØE: Befaring og foto/filmopptak ved Godfarfoss, Dagalifallene, Skurdalen
og Lengjedalen sommeren 2012. Laget filmsnutt på snaut 2 minutter om sjøørret og
Lierelva/Giltra som et apropos til at FmBu gikk mot utbygging av Glitra i Lier.
- NiB har sendt brev (13.01.12) til Sigdal kommune vedr. Eggedal renseanlegg. Dette var et
svar på brev fra kommunen, mottatt 5. januar. Saken startet i 2011.
- NiB v/Martin Lindal uttalte seg i brev (28.02.12) til NVE vedr. søknad om konsesjon for
Trøimsåne kraftverk i Hemsedal kommune.
- Brev til NVE Region sør (e-post fra NiB 14.10.12), med ”Forespørsel om informasjon
vedrørende tørrlegging av regulert vassdrag” i Sigdal.
Samferdsel
- Det ble sendt brev til Kongsberg kommune (29.05.12) med Klage på vedtatt reguleringsplan:
E 134 Damåsen – Saggrenda. Klagen var et samarbeid mellom Naturvernforbundet i
Kongsberg, NiB og Norges Naturvernforbund. I anledningen saken ble det også sendt et brev
(samme dato) til Samferdselsminister Magnhild Kleppa der veiprosjektet blir sett på i
sammenheng med stortingsmeldinga om Norsk klimapolitikk. Brevet var undertegnet NNV
ved Lars Haltbrekken.
- NiB har levert (24.09.12) en omfattende høringsuttalelse til Buskerudbysamarbeidet til
”Forslag til areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 2023”. Uttalelsen var et samarbeid
mellom landsstyremedlem Roar Carlsen, Holger Schlaupitz i NNV og styret i NiB. Innspill
vedrørende samferdsel hadde hovedtyngden i uttalelsen.
Klimaplaner i kommunene og oljefri
NiB, ved ansvarlig Roar Carlsen, startet i 2011 med kartlegging av hvordan klima- og
energiplanene for kommunene i Buskerud og for Buskerud fylkeskommune har blitt fulgt opp.
I 2012 har RC, Kjell Arild Dokka og Ulla Nordgarden arbeidet med dette temaet.
Det ble sendt ut et brev med 12 spørsmål til alle kommunene i januar 2013, og foreløpige
resultater ble presentert under et seminar om lokalt klimaarbeid i regi av NNV i Oslo den 1.
februar 2013. Her var det mellom 30 og 40 deltagere. RC orienterte kort om arbeidet i
Buskerud med oppfølging av kommunenes klima- og energiplaner. Det var stor interesse for
dette, og flere ba om å få tilsendt informasjon om prosjektet. Arbeidet vil fortsette utover i
2013.
NiB har også hatt en prosess for å starte opp kampanjen ”Oljefri” i Nedre Buskerud. Styret
hadde bl.a. besøk av kampanjemedarbeider Johanne Sæther Houge fra NNV. Ved utgangen av
2012 var det ikke startet opp noe utadretta arbeid i fylket.
Avfall og forurensning
Styreleder Harald Baardseth har vært ansvarlig for dette fagfeltet.
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Fugletreff Buskerud 2012, og avslutning fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 - 2011
NiB, i samarbeid med NOF avd. Buskerud, inviterte til Fugletreff Buskerud 2012 med heldags
møte på Tyrifjord hotell på Vikersund lørdag 20. oktober. Møtet fungerte også som en
avslutning for fiskeørnprosjektet, da sluttrapporten ble delt ut og resultatene gjennomgått av
koordinator og forfatter av rapporten Steinar Stueflotten.
Hovedinnlegg under samlingen kom fra Sönke Eggers over temaet ” ”Fågelskådare och
lantbrukare i samarbete”. Sönke kom fra Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Det var også
info om SOF sitt arbeid for å ”redde sanglerken”, samt innspill om fuglelivet i barskogen.
Øvrige innslag under møtet var bl.a.: Resultater fra kartlegging av horndykker, jaktfalk og
kongeørn i Buskerud, samt presentasjon av hettemåkas utvikling i fylket.
NiB mottok kr 10 000 i aktivitetsstøtte fra Norges Naturvernforbund til gjennomføringen av
Fugletreff Buskerud 2012. Totalt 35 personer deltok under treffet.
Rovfuglgruppa i NiB
På et møte på Lampeland i Flesberg 7. og 8. mars 2008 ble det formelt opprettet ei
rovfuglgruppe i Naturvernforbundet i Buskerud (NiB). Ved utgangen av 2012 er i overkant av
10 personer knytta til gruppa. Gruppas sekretariat er lagt til NiB v/fylkessekretær. Det ble
gjennomførte 2 samlinger i 2012, - i Svelvik (kongeørngruppa) 24. – 25.08, samt møtet på
Tyrifjord Hotell 20. oktober (se under Fugletreff 2012).
Arbeid med kongeørn i Buskerud fylke 2012
Arbeidet med kartlegging av kongeørn i Buskerud for 2012 ble ledet av Thor Erik Jelstad,
fram til september. - TEJ meddelte NiB ultimo september at han trådte ut av rovfuglgruppa,
etter mange års omfattende og verdifullt arbeid. - Arbeidet med arten for 2012 ble presentert i
et internt notat. Under fugletreffet på Tyrifjord ble også resultater presentert i kortformat.
- Under et møte med SB skog (fs og TEJ 24.01.12) ble det gitt tilgang til hekkeopplysninger
for kongeørn (og noe på andre arter) i utvalgte områder av fylket.
- Under et møte med Kongsberg kommune (fs og TEJ 27.02.12) ble det bl.a. overlevert
oppdaterte hekkedata for kongeørn og fiskeørn i kommunen. Også andre arter ble diskutert.
- NiB har gitt tilsvar til FmBu (23.04.12) vedr. Sigdal – kommunedelplan for Trillemarka –
Rollagsfjell, etter at Fylkesmannen trakk innsigelsen mot Stavalifeltet.
Arbeid med vandrefalk i Buskerud fylke 2012
Ansvarlig for arten/arbeidet, Tore Gunnarsen, har gjennomført en fylkesdekkende inventering
også i 2012. Han har fått hjelp av flere av de andre i rovfuglgruppa. Det har ikke blitt søkt om
midler fra FmBu til dette arbeidet for 2012. Det planlegges utgitt en samlerapport for
resultatene i 2012 og 2013, etter feltsesongen i 2013.
Arbeid med jaktfalk i Buskerud fylke 2012
Det ble gjennomført kartlegging av jaktfalk i Buskerud også i 2012, i regi av Rovfuglgruppa i
NiB. Dette er arbeid som har pågått kontinuerlig siden 2009. Arbeidet har i hovedsak gått ut
på å kartlegge hekkeplassene, bestanden, hekkeresultatene osv. Arbeidet i 2012 ble utført i
stor grad på lik linje med tidligere år, med noe større feltaktivitet tidlig i sesongen, noe som ga
positive resultater. Av de 17 kjente lokalitetene ble 13 kontrollert og på 10 av disse ble de
påvist territorielle par. På 6 av disse okkuperte revirene ble det vellykket hekking og minst 11
unger kom på vingene. 5 unger ble ringmerket fordelt på to kull. Det er fortsatt en lav
produksjon (ca. 2 unger pr. vellykkede hekking), noe som har vært trenden de siste årene.
Dette kan skyldes lav bestand av rype som er hovedføden til jaktfalken. Men av det positive
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som kan trekkes ut av 2012-sesongen er den store andelen av okkuperte revir av de
lokalitetene som ble undersøkt tidlig i hekkesesongen (8 av 9 undersøkte).
Prosjektet ble støttet av Fylkesmannen i Buskerud med kr. 11.000,-. Det blir utarbeidet en
prosjektrapport til Fylkesmannen. Lars Egil Furuseth og Per Furuseth har stått for arbeidet
også i 2012, med hjelp fra en rekke personer som har bidratt med enkeltobservasjoner.
Kartlegging av horndykker
På oppdrag fra FmBu har NiB gjennomført en kartlegging av horndykker i Buskerud. Arbeidet
har blitt utført av Torgrim Breiehagen (ansvarlig) og Per Furuseth, tilknytta rovfuglgruppa.
Det er laget en rapport fra arbeidet, som sammenfatter en kartlegging av hekkende
horndykker i Buskerud i 2012, samt en sammenligning av data fra 2009 til 2011. Totalt ble det
funnet 5- 6 hekkende par i Øvre Hallingdal, 4- 5 par på Golsfjellet, Gol og 1 par i Ål
kommune (6 ulike tjern). NiB har mottatt kr 15 000 i støtte fra FmBu til arbeidet.
Generelt
- NiB, etter innspill fra rovfuglgruppa, henvendte NiB seg i brev (14.03.12) til Det Norske
Veritas vedr. hogst i hekkebiotop for rovfugl på Modum. Hogsten skjedde i regi av Viken.
- Det er også sendt brev med hekkeopplysninger for rovfugl, til hhv. Statens vegvesen
(fiskeørn) og FmBu (jaktfalk). Brevene er sendt med bakgrunn i kjente hekkeplasser og
mulighetene for å ta hensyn (vei trasé og ferdsel).
Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker
Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet opp i september 2007, og den ble
presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF
Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær i NiB var prosjektansvarlig. Boka ble utgitt av
Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud og
Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom.
I 2012 ble ytterligere 3 bøker solgt, med inntekter på kr 1 200. Kr 6 000 er tillagt i
rentemidler. Innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.12 er kr 203 868. Det er færre
enn 20 bøker igjen for salg.
Øvrig arbeid
- NiB har oversendt (26.03.12) høringsuttalelse til Flå kommune til Forslag til planprogram
for områdeplan for Gulsvikfjellet.
- NiB har uttalt seg (29.06.12) til Forslag til kommunal planstrategi for Nedre Eiker
kommune.
- NiB har kommentert (14.09.12) forslag til miljøplan for Nedre Eiker kommune.
- Per Furuseth deltar som representant for Naturvernforbundet i Rådgivende utvalg for
Hallingskarvet nasjonalpark. Det har blitt gjennomført ett møte, - 12.10.12 - der PF tok opp
følgende saker: * Ulovlig hold av tamrein. * Liberal praksis med skuterløyver. * Problemer
med løshunder. * Ulovlig utsetting av fisk.

Arbeid med slåttekurs, kulturlandskap og internasjonale kontakter
Det 19. slåttekurset på Ryghsetra
fant sted i tidsrommet torsdag 5. til søndag 8. juli. Kurset var fulltegna med 25 deltakere,
medbringende 8 barn. Instruksjon under kurset – knytta til biologisk mangfold og
arbeidsteknikk -, arbeidet i enga og arbeidet på kjøkkenet ble gjennomført med innsats fra ca.
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30 medhjelpere. Programmet ble gjennomført uten at været skapte større hindringer. Regnet
kom for det meste natt til lørdag og på søndag.
Hele arealet ble slått med ljå og to-hjuling under kurshelga. Stort sett alt graset ble hesja. Det
var en meget stor avling, og kursholderne måtte hente inn 135 ekstra hesjestaur for å få
”plass” til avlinga. Pressing av høy fant sted 26. juli, og ga ei rekordavling på 350 baller á 18
kg, ca. 6,3 tonn! (Avlinga i 2011 var 3,5 tonn.) Årets kurs hadde en omsetning på 167’kr.
Øvrige aktiviteter - i 2012 har vi bidratt med følgende:
NiB får gjennom året flere henvendelser fra grupper som ønsker å besøke enga, eller med
forespørsler relatert til vårt arbeid på Ryghsetra.
- 14. mars bidro NiB v/fylkessekretær under fagseminar på Slottet, med foredrag for 18 av
gartnerne tilknytta landskaps- og eiendomsavdelingen ved det konglige hoff. Temaet var
erfaringer fra slåttearbeidet ved Ryghsetra, mht. at de gjør om deler av Slottsparken til
slåtteeng. Én fra gartnerne deltok under slåttekurset 2012.
– Bidrag fra vår medhjelper Hans Petter Evensen med ljåslått og instruksjon under åpne dager
på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i pinsen.
– 6. juni guida fylkessekretær i NiB 18 ansatte fra Nedre Eiker kommune 2 timer ute i enga.
Tema var slåttekurset, biologisk mangfold samt engas betydning som nasjonalt viktig område.
– 14. juni var det omvisning for 30 personer fra Miljøverndepartementets veterangruppe i
enga på Ryghsetra. Tema som 6. juni.
– 15. juni var det besøk til enga av 25 studenter fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.
De hadde en fagutflukt og stilte med egen lærer.
- Slåttekurs Gran, Hadeland, 10. juli: Etter invitasjon fra Landbrukskontoret for Hadeland,
deltok vår medhjelper Arne Fjellberg som instruktør i ljåslått og biomangfold på et én dags
kurs i skjøtsel av kulturmark på eiendommen Hofsmarken i Gran.
- Medhjelper Hans Petter Evensen var ansvarlig for en 4 dagers tur i forkant av slåttekurset for
våre utenlandske gjester (5 fra Romania og en fra England). Opplegger ble gjennomført i
Hallingdal, men også med besøk til hagebruksskolen i Aurland i Sogn.
Fagseminar slåttemark 2012
I samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud inviterte NiB til et fagseminar om slåttemark, og
en fagsamling for slåttekurset, på Lampeland Hotell helga 26. – 28. oktober. På dagtid på
fredag ble det også gjennomført et møte i skjøtselsgruppa for slåttemark i Buskerud (ved
ansvarlig Åsmund Tysse, FmBu).
Samlingen fikk gode tilbakemeldinger, og totalt 37(!) personer var til stede. Det var et
omfattende program. I tillegg til egne foredragsholdere blant medhjelperne fra slåttekurset, var
det også en rekke utenifra som bidro: Vegetasjonsøkolog Tanaquil Enzensberger fra Oppland,
fotograf Thor Østbye (Oppland), Moonika Dokka (Kongsberg/Estland) med innslag fra
forvaltning i Pärnu i Estland, Astrid Aass (Fylkesmannen i Buskerud) og Ellen Svalheim
(Bioforsk). Gjennomføringen av samlingen ble gjort mulig gjennom midler fra Fylkesmannen
i Buskerud/DN og fra Ryghseterfondet. NiB mottok også kr 5 000 i aktivitetsstøtte fra Norges
Naturvernforbund til gjennomføringen.
Arbeid på Rygsetra, ekstra midler fra DN/Fylkesmannen i Buskerud
NiB mottok på seinhøsten 2011 midler fra Fylkesmannen i Buskerud/Direktoratet for
naturforvaltning, til konkrete tiltak på Ryghsetra og knytta til slåttekurset. Følgende er
gjennomført, inkl. videreføring:
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Kantrydding og skigard:
Rydding med motorsag og fjerning av kvist ble gjennomført i november og desember i 2011.
Ca. ¾ av kanten av øvre del ble rydda. Arbeidet ble utført av skogsarbeider Lars Löfmann.
2 kvisthauger ble brent under slåttekurset. Det ble også rydda noe under slåttekurset i 2012.
24. – 27. september 2012 ble det satt opp ca. 50 meter med ny skigard i nedre del av enga.
Gammel skigard ble fjernet og materialer lagt under låven. Oppsetting av skigard ble gjort av
Handlaget v/Thomas Aslaksby og medhjelper Marcel.
NiB vil i 2013 være i dialog med nye eiere med tanke på at de kan bidra både med praktisk
hjelp og økonomiske midler til å gjennomføre mer rydding og ferdigstilling av skigard.
Entomologiske undersøkelser og hefte:
NiB fikk i desember 2011 overført kr 35 100 fra Fylkesmannen i Buskerud til gjennomføring
av videre entomologiske undersøkelser i enga på Ryghsetra. Feltarbeid ble gjennomført på
forsommeren 2012 av entomolog Arne Fjellberg. Han vil levere ferdigstilt rapport i løpet av
vinteren 2013, samt et enkelt hefte til bruk i undervisningsøyemed
Internasjonalt
Transylvania, Romania
I september 2010 deltok fylkessekretær i NiB på en konferanse om ”High Nature Value
grasslands” i Sibiu i Romania. Konferansens hovedtema var bruk og bevaring av biologisk
verdifulle (HNV) slåtte- og beitemarker.
I samarbeid med organisasjonen ADEPT (www.fundatia-adept.org/) gjennomførte NiB en
studietur til Transylvania 19. – 27. juni 2012. Turen var fulltegna med 18 deltakere.
Hovedtema for turen var botanikk, entomologi og biologisk mangfold i kulturlandskapet.
Overnattinger skjedde i Sibiu (1), Viscri (4) og Magura (3). Entomolog Arne Fjellberg har
laget en rapport fra turen – ”Insekter og annet fra Romania” (17s) – som er lagt ut på
hjemmesida. Turen hadde en omsetning på 178’kr.
NiB har også oppretta kontakt med en annen organisasjon øst i Transylvania, Pogány-havas
(www.poganyhavas.ro). I 2012 støttet NiB arbeid utført i regi av organisasjonen med kr 8 000.
Det ble levert en prosjektsøknad, og det er også levert informasjon om bruk av midlene.
5 personer fra området deltok under slåttekurset på Rygshsetra.
Extremadura - Spania
Som en del av fokuset på kulturlandskap og biologisk mangfold i kulturlandskapet har NiB
hatt et samarbeid med enkeltpersoner og miljøorganisasjonen ADENEX i regionen
Extremadura i Spania. Denne kontakten har pågått siden 2001. - En samarbeidsavtale mellom
NiB og miljøvernorganisasjonen ADENEX (regionen Extremadura i Spania) ble undertegnet i
Montánchez i Spania 2. november 2012. NiB støtter driften av kurs- og leirstedet La Fontanita
med min. 1 000 euro per år. Avtalen fornyes årlig. Midlene til støtte tas fra NiBs overskudd
fra studiereiser og/eller fra arbeidet med kulturlandskap. I 2012 kom det også støtte fra NOF
ØE lokallag med kr 1 000, og totalt 1 205 euro ble overført.
- Under Slåttekurset på Ryghsetra var det én gjest fra ADENEX.
Darbu februar 2013
Styret / fylkessekretær NiB
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